
833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org
*যেহেতু কাে্যসচূীটি 2017 যেহক শুরু কহে য�ৌগলিক স্কু ি লিল্রিক্ট 30-এ চালিত েহ়েলিি,  
39টি পাইিট স্কু হিে পঞ্চম-যরেলিে লিক্ােথীে মাধ্্যহম প্রলতটি লকন্ােগাহট্যন অংিগ্রেহিে যোগ্য।

আপনার 
সন্ান তার 

ভবিষ্্যততর বিক্ার 
জন্য এই তহবিল  

ি্যিহার কতর! 
আপনার সন্ান মার্্ককি ন যুক্তরাষ্ট্রে  

ও র্িষ্টেষ্টের র্্কছু স্কু ষ্টে যোযাগ্্যতাসম্পন্ন 
েইু ও চার িছষ্টরর ্কষ্টেজ, জীর্ি্কা ও 
িৃত্র্তমূে্ক স্কু ে এিং যোযাগ্্যতাসম্পন্ন 

র্েক্ানর্িে যো্রাগ্াষ্টম উচ্চ 
র্েক্ার জন্য NYC স্োরর্েপ 

অ্্যা্কাউন্ট-এর অ্র্কি 
ি্যিহার ্করষ্টত 

পাষ্টর।

4 
সঞ্চয় করতত থাকুন এিং সসবভংস ম্্যাচ গ্রহণ করুন

আপর্ন, আপনার পর্রিার, আপনার সম্প্রোয় এিং NYC Kids 
RISEসমষ্টয়র সাষ্টর্ সাষ্টর্ এ্কসাষ্টর্ সঞ্চয় ্করষ্টত পাষ্টরন। আপনার 
সন্াষ্টনর ্রর্ম যোরের্ির ্রর্ম র্েন যোর্ষ্ট্ক শুরু ্কষ্টর পঞ্চম যোরের্ির যোেষ 
র্েন পযকিন্ NYC Kids RISE আপনার সংযুক্ত ্কষ্টেজ এিং ্ক্যার্রয়ার 
যোসর্িংস অ্্যা্কাউষ্টন্ট এ্ক এ্ক ডোর ্কষ্টর সষ্টিকিাচ্চ $100 পযকিন্ 
আপনার জমা ্করা অ্ষ্টর্কির সাষ্টর্ যোমোষ্টি| আপনার এিং আপনার 
পর্রিাষ্টরর জন্য অ্র্কিপিূকি উপাষ্টয় সঞ্চয় ্করষ্টত র্া্ুকন। আপনার 
সম্প্রোষ্টয়র সেস্যরাও ্কর্মউর্নটি স্োরর্েপ-এর মাধ্্যষ্টম আপনার 
সন্াষ্টনর র্েক্ায় অ্িোন ্করষ্টত পাষ্টরন। 

3 আপনার প্রথম্ 
জম্া করুন

আপনার সংযুক্ত ্কষ্টেজ 
এিং ্ক্যার্রয়ার যোসর্িংস 
অ্্যা্কাউষ্টন্ট ্কমপষ্টক্ 
$5 জমা ্করুন এিং 
NYC Kids RISE আপনার 
সন্াষ্টনর NYC স্োরর্েপ 
অ্্যা্কাউন্ট-এ আরও 
$25 পরুস্ার যোেষ্টি।

2 আপনার বনতজর কতলজ এিং 
কম্্মজীিন সঞ্চয় অ্্যাকাউন্ট খুলুন

আপর্ন যখন আপনার মার্ে্কানাধ্ীন এ্কটি 
্কষ্টেজ এিং ্ক্যার্রয়ার সঞ্চয় অ্্যা্কাউন্ট যোখাষ্টেন 
এিং এটি আপনার সন্াষ্টনর NYC স্োরর্েপ 
অ্্যা্কাউন্ট-এর সাষ্টর্ সংযুক্ত ্কষ্টরন, তখন NYC 
Kids RISE আপনার সন্াষ্টনর NYC স্োরর্েপ 
অ্্যা্কাউন্ট-এর জন্য আরও $25 পরুস্ার যোেষ্টি। 
আরও জানুন: nyckidsrise.org/options

1 
অ্নলাইতন আপনার সন্াতনর 
NYC স্কলারবিপ অ্্যাকাউন্ট 
সবরিয় করুন এিং সেখুন

এ্কিার আপনার সন্ান যোসি ফর 
্কষ্টেজ যো্রাগ্াম-এ নর্র্িুক্ত হষ্টয় যোগ্ষ্টে, 
এখাষ্টন যান nyckidsrise.org/activate 
এিং "অ্্যা্কাউন্ট সর্রিয়" যোত র্লি্ক ্কষ্টর 
অ্নোইন সারেয় ট্্যা্কার-এ (Savings 
Tracker) যান, আপনার যো্রাফাইে ততর্র 
্করুন এিং পর্রচায়্ক সমীক্া পরূি ্করুন| 
এ্কিার আপর্ন ্কষ্টর যোফেষ্টে, NYC Kids 
RISE আপনার সন্াষ্টনর NYC স্োরর্েপ 
অ্্যা্কাউন্ট-এর জন্য $25 পরুস্ার যোেষ্টি!

আপনার সন্ান স্বয়়ংক্রিয়ভাবে প্াথক্িক $100 সহ 
একটি ক্েনািূব্যযের NYC স্ক্যারক্িপ অ্যোকাউন্ট (NYC 
Scholarship Account) পাবে যর্ে না আপর্ন অ্ংেগ্হি 
না ্করা এিং অ্প্ট আউট ্করা যোিষ্টছ যোনন। যতক্ি 
না আপর্ন অ্প্ট-আউট ্রর্রিয়া চো্কােীন কোকানও 
পদবষেপ না যোনষ্টিন, আপনার সন্ান স্বয়ংর্রিয়িাষ্টি 
যোসি ফর ্কষ্টেজ যো্রাগ্াম-এ নর্র্িুক্ত হষ্টি। 

স্কু ে িছর 2022-2023* অ্নুযায়ী, 
একটি NYC পােক্্যক স্ককু ব্য 
(অ়্ংিগ্রহণকারী চার্্টার স্ককু ্য সহ) 
নক্থভুক্ত প্ক্িটি ক্কন্ারগাবর্্টন 
এে়ং প্থি কোরেক্ণর ক্িষোথথী 
অ়্ংিগ্রহবণর কো�াগযে পার্রিার্র্ক 
আয় িা অ্র্িিাসন অ্িস্া 
র্নর্িকিষ্টেষ্টষ।

আিরা একসাবথ কব্যজ এে়ং কযোক্রয়ার প্ক্িষেবণর জনযে সঞ্চয় করক্ি! যোসি ফর 
্কষ্টেজ যো্রাগ্াম (Save for College Program)-এর সষ্টগে শুরু ্করষ্টত এই পেষ্টক্পগুর্ে র্নন:

আপনার সসভ ফর কতলজ সপ্রাগ্রাম্-এর যাত্া

http://nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org/activate


Bengali | িাঙার্ে 
October 2022833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

NYC Kids RISE হে এ্কটি অ্োিজন্ক সংস্া যা যোসি ফর ্কষ্টেজ যো্রাগ্াম পর্রচােনা ্করষ্টত 
র্সটি অ্ফ র্নউইয়্ককি  এিং র্েক্া র্িিাগ্ (Department of Education)-এর সাষ্টর্ ্কাজ ্কষ্টর৷

NYC Kids RISE যোসি ফর ্কষ্টেজ যো্রাগ্াম পর্রিার, স্কু ে এিং সম্প্রোয়গুর্েষ্ট্ক তাষ্টের সন্ানষ্টের ির্িষ্যষ্টতর জন্য সঞ্চয় ্করার জন্য এ্কসাষ্টর্ ্কাজ ্করার উপায় ্রোন ্কষ্টর৷ এটি এ্কটি িৃত্র্ত এিং সঞ্চয় ্কমকিসূর্চ যা পার্রিার্র্ক আয় িা 
অ্র্িিাসন অ্িস্া র্নর্িকিষ্টেষ্টষ সমস্ত NYC পাির্ে্ক স্কু ষ্টের র্েক্ার্থীষ্টের জন্য ্কষ্টেজ এিং ্কমকিজীিষ্টনর ্রর্েক্িষ্ট্ক আরও অ্্যাষ্টসেসষ্টযাগ্্য এিং অ্জকিনষ্টযাগ্্য ্করার জন্য র্ডজাইন ্করা হষ্টয়ষ্টছ। যোসি ফর ্কষ্টেজ যো্রাগ্াম হে এমন এ্কটি টুে যা 
পর্রিার, তাষ্টের স্কু ে এিং ্রর্তষ্টিেীষ্টের সাষ্টর্, ি্যিহার ্করষ্টত পাষ্টর এিং যোযিাষ্টি তাষ্টের জীিষ্টন সিষ্টচষ্টয় িাষ্টো মানায় এিং তাষ্টের সন্ানষ্টের জন্য তাষ্টের স্বপ্নষ্ট্ক সষ্টিকিাত্তম সমর্কিন ্কষ্টর যোসইিাষ্টি ্কাস্টমাইজ ্করষ্টত পাষ্টর।

আপনাকে সঞ্চয় েরকে সাহায্্য েরার জকন্য পরামর্্শ: 

4. সঞ্চয় করতত থাকুন এিং সসবভংস ম্্যাচ গ্রহণ করুন

$100 যোসর্িংস ম্যাচ সম্পিূকি ্করুন: nyckidsrise.org/savings-match
সঞ্চষ্টয়র পরামেকি পান এিং এ্কটি সঞ্চষ্টয়র েক্্য র্স্র ্করুন: nyckidsrise.org/saving-resources
আপনার সন্াষ্টনর ্কষ্টেজ এিং ্ক্যার্রয়ার যোসর্িংস অ্্যা্কাউষ্টন্ট অ্িোন ্করষ্টত িনু্ এিং 
পর্রিারষ্ট্ক উৎসার্হত ্করুন: nyckidsrise.org/bb3-resources
আপনার সন্াষ্টনর ্কষ্টেজ এিং ্ক্যার্রয়ার সঞ্চয় অ্্যা্কাউষ্টন্ট আপনার ট্যাসে র্রফাষ্টডের অ্ংে িাগ্ 
্করুন
nyc.gov/talkmoney-এর মাধ্্যষ্টম এ্কটি NYC আর্র্কি্ক ক্মতায়ন যো্কষ্ট্রে (NYC Financial 
Empowerment Center) এ্কজন আর্র্কি্ক পরামেকিোতার সাষ্টর্ এ্কটি র্িনামষূ্টে্যর অ্্যাপষ্টয়ন্টষ্টমষ্টন্টর 
সময় র্নধ্কিারি ্করুন, অ্র্িা 311 এ ্কে ্করুন এিং িেনু “Financial Counseling” (আর্র্কি্ক পরামেকি)

আপনার ননম্ননিনিেগুনির মক্য্য এেটির 
প্রকয়াজন হকে:

3. আপনার প্রথম্ $5 জম্া করুন 

ি্যাঙ্ক রাউটিং এিং অ্্যা্কাউন্ট নম্বষ্টরর তর্্য, 
অ্থো
ি্যর্ক্তগ্ত যোচ্ক, অ্থো
মার্ন অ্ডকি ার, অ্থো
আপনার িাছাই ্করা সঞ্চয় অ্্যা্কাউষ্টন্টর 
উপর র্নিকি র ্কষ্টর, নগ্ে জমা ্করাও এ্কটি 
র্ি্কল্প হষ্টত পাষ্টর

 
আপনার সন্াতনর সুবিধার জন্য একটি 
পাবরিাবরক ম্াবলকানাধীন কতলজ এিং 
ক্যাবরয়ার সঞ্চয় অ্্যাকাউন্ট খুলুন

2.
আপনার প্রকয়াজন:

র্পতা/মাতা/অ্র্িিাি্ক সামার্জ্ক র্নরাপত্তা নম্বর (Social 
Security Number, SSN) িা ি্যর্ক্তগ্ত ্করোতা েনাক্ত্করি 
নম্বর (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)
আপনার সন্াষ্টনর এসএসএন SSN িা আইটিআইএন ITIN

আপনার র্েশুর নয়-সংখ্যার র্েক্ার্থী সনাক্ত্করি নম্বর*
আপনার র্েশুর জষ্টমের তার্রখ
আপনার র্েশুর িতকি মান িার্ির র্জপ যো্কাড
আপনার ইষ্টমে ঠি্কানা

1. অ্নলাইতন আপনার সন্াতনর NYC স্কলারবিপ 
অ্্যাকাউন্ট সবরিয় করুন এিং সেখুন 

*আপর্ন এই নম্বরটি আপনার সন্াষ্টনর র্রষ্টপাটকি ্কাষ্টডকি  খুঁষ্টজ যোপষ্টত পাষ্টরন, mystudent.nyc-এ র্গ্ষ্টয় আপনার NYC 
স্কু েস অ্্যা্কাউন্ট (NYC Schools Account)-এ েগ্ ইন ্কষ্টর, অ্র্িা আপনার স্কু ষ্টের অ্র্িিাি্ক সমন্বয়্কারীষ্ট্ক 
র্জজ্াসা ্কষ্টর। 

আপনার প্রকয়াজন:

আপনার সন্ান তার NYC স্োরর্েপ অ্্যা্কাউন্ট পাওয়ার পষ্টর, আপর্ন যো্রাগ্াষ্টমর যোমৌর্ে্ক পেষ্টক্পগুর্ে গ্হি ্করার সময় এই 
ওয়া্ককি েীটটি ি্যিহার ্করুন। আপর্ন িার্িষ্টত, যোফাষ্টন, স্কু ে ইষ্টিষ্টন্ট িা NYC Kids RISE-এর ্রর্তর্নর্ধ্র সাষ্টর্ ্কর্া িোর জন্য 
অ্্যাপষ্টয়ন্টষ্টমন্ট ্কষ্টর এই পেষ্টক্পগুর্ে সম্পিূকি ্করষ্টত পাষ্টরন।

আপনার সসভ ফর কতলজ সপ্রাগ্রাম্ প্্যানার

http://nyckidsrise.org/savings-match 
http://nyckidsrise.org/saving-resources
http://nyckidsrise.org/bb3-resources
http://mystudent.nyc

